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I.  این مقررات اجرایی مکمل قانونXV .هیئت امنا هستند و این قانون را با ارجاع در خود دارند 

 

II. تعاریف 

 

A. وکیل مدافع 

 

برای کمک به  IXشود که توسط مسئول هماهنگی باب به فردی اطالق می« وکیل مدافع»اصطالح 

استثنای وکیل مدافعان طور کل، بهمدعی، قربانی موردادعا و مدعی علیه بابت سوء رفتار جنسی، به

حمایت معنوی و همچنین ارائه  تواند شاملجویان، آموزش دیده است.  کمک وکیل مدافع میدانش

اطالعاتی در ارتباط با قضایای دادرسی در طول دوره تعلیق رسیدگی در استیناف داخلی نهایی باشد.  

شد و هر محلی )اعم از کالج یا مرکز خدمات آموزشی( همواره باید دست کم دارای دو وکیل مدافع با

ترجیحاً حداقل دارای چهار وکیل خواهد بود.  وکیل مدافع مستقل از نفوذ کالج و حوزه است و حافظ 

کند. در موضوعات مربوط به سوء رفتار جنسی، حریم خصوصی افرادی است که به آنها کمک می

 خدمات وکیل مدافع در زمان استیناف داخلی نهایی شامل حال هر دو طرف خواهد شد. 

پیشین است. تمامی وکیل مدافعان باید برای « وکیل مدافع دانشجویان»جایگاه دربرگیرنده سمت این 

های دانشجو در شکایات مربوط به سوء رفتار غیرجنسی از آغاز قضیه تا رأی کتبی کمک به طرف

 نهایی در دسترس باشند.

B. موردادعا قربانی 

 

به فردی اشاره دارد که ممکن است هدف موارد نقض این سیاست قرار « قربانی موردادعا»عبارت 

 گرفته باشد. 

C. استیناف 

 

صورت کتبی برای به درخواست مدعی و/یا قربانی موردادعا اشاره دارد که به« استیناف»عبارت 

حوزه دفتر رئیس حوزه یا  59338، بخش، 5آنجلس پیرو باب ای لسهیئت امنای حوزه کالج منطقه

شود و هدف آن بازنگری تصمیم اجرایی حوزه در خصوص ارائه می 59339، بخش 5یا پیرو باب 

 شکایت مربوط به تبعیض است.

D. ( تیم مداخله رفتاریBIT) 

 

" به گروه یا تیمی در هر کالج و مرکز خدمات آموزشی اشاره BITیا "« تیم مداخله رفتاری»عبارت 

های آن، در کنار سایر وظایف، نظارت، حمایت، پیشگیری، مداخله و ارائه برنامهدارد که مسئولیت 
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آموزشی در کالج یا در مرکز خدمات آموزشی در ارتباط با سوء رفتار جنسی و در واکنش به اتهامات 

 است IXهای باب نامهسوء رفتار جنسی، توصیف شده در باال، در چارچوب آیین

 

BIT های خود را در ارتباط با سوء رفتار جنسی از طریق خدمات که مسئولیتتواند مختار است می

ایجاد شده است، انجام دهد یا  BIT، که توسط (SMARTتیم آگاهی و واکنش به سوء رفتار جنسی )

اند از حمایت، ها یکی هستند و عبارتاز مسیرهای دیگری اقدام نماید.  در تمام این موارد مسئولیت

 های آموزشی در محل در رابطه با سوء رفتار جنسی.و برنامه پیشگیری، مداخله

 

E.  مسئول هماهنگی بابIX کالج 

 

به فردی اشاره دارد که برای نظارت بر موارد سوء رفتار « کالج IXمسئول هماهنگی باب »اصطالح 

 ای در حوزه مشخص شده است. جنسی در کالج یا مکان ویژه

F. شکایت 

 

هاریه شفاهی یا کتبی است که در اعتراض به تبعیض نامشروع، اذیت به معنای اظ« شکایت»اصطالح 

 شود.طور که تعریف آن در اینجا آمده است، ارائه میو آزار غیرقانونی یا سوء رفتار جنسی، همان

 

کند شخصاً مورد تبعیض نامشروع، اذیت و آزار تواند توسط فردی تنظیم شود که ادعا میشکایت می

رفتار جنسی قرار گرفته است یا در ارتباط با تبعیض نامشروع، سوء رفتار جنسی و غیرقانونی یا سوء 

عنوان عضو هیئت علمی یا سرپرست یا توسط فرد اذیت و آزار غیرقانونی در ظرفیت قانونی خود به

 یا نهادی در ارتباط با فرد یا گروهی از افراد ارائه شود.

G. محرمانه، رازداری 

 

به معنای عدم به اشتراک گذاشتن اطالعات با فرد دیگری، « رازداری»و « محرمانه»اصطالح 

 جز کسی که آن را به شما در میان گذاشته، است.به

H. رضایت 

 

زمانی که در ارتباط با موارد سوء رفتار جنسی استفاده شود به معنای موافقت « رضایت»اصطالح 

شود، تلویحی برداشت و فرض نمی طورگاه بهمشترک، صادقانه و صریح خواهد بود.  رضایت هیچ

 حتی در زمینه رابطه.
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 رضایت باید: .1

a. آگاهانه باشد 

b. داوطلبانه باشد 

c. فعاالنه باشد 

d. حاوی کلمات یا اقدامات شفاف در رابطه با فعالیت )جنسی( مورد توافق شده باشد 

e. .حاکی از اجازه برای شرکت در فعالیت )جنسی( مورد توافق باشد 

f.  صورت پیوسته وجود داشته باشدجنسی بهباید در طول تعامل 

 

 موارد زیر باشد: تواند درنتیجهرضایت نمی .2

a. اجبار 

b. خشونت بدنی 

c. تهدید 

d. ارعاب 

e. اجبار اعم از مالحظه تعداد تکرار، شدت، انزوا و مدت زمان 

f. مواد مخدر، الکل، خواب، اختالالت ذهنی یا شناختی، آسیب یا  ناتوانی درنتیجه

رای فرد متهم مشخص باشد.  مستی مهاجم نباید موجب تنزل وضعیتی دیگر که باید ب

 مسئولیت برای تجاوز جنسی یا سوء رفتار جنسی شود.

 

 نخواهد بود.« آری»به معنای گفتن « نه»نگفتن  .3

 

I. خشونت در روابط دوست دختر/پسر 

 

در مقوله خشونت در روابط شریک صمیمی است؛ « خشونت در روابط دوست دختر/پسر»اصطالح 

 موارد زیر مراجعه کنید.به 

J. روز 

 

به معنای روزهای تقویمی است مگر اینکه به شکل دیگری مشخص شده باشد.  « روز»اصطالح 

به معنای دوشنبه تا جمعه است، یعنی زمانی که حوزه تعطیل نباشد، فارغ از اینکه « روز کاری»

رای اقامه دعوا یا موعد که طبق این سیاست روز آخر بها برگزار شوند یا خیر.  درصورتیکالس

 سررسید یکشنبه یا شنبه باشد، موعد مورد نظر روز کاری بعدی )یعنی دوشنبه( خواهد بود. 
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K. رأی 

شده در پایین، و مطابق آنچه در ، ارائهVIIبه تصمیم اجرایی که در ادامه در بخش « رأی»اصطالح 

 آورده شده است اشاره دارد. 59336، بخش 5باب 

L. حوزه 

 

طور مستقیم آنجلس یا هر برنامه و فعالیتی اشاره دارد که بهای لسحوزه کالج منطقه« وزهح»اصطالح 

کند و شامل شود و به کمک مالی از سمت ایالت یا دولت فدرال دست پیدا میتوسط ایالت حمایت می

گر با کمیسیون کارکنان حوزه یا هر سازمان مرتبط دی گردد.  این دربرگیرندهکمک مالی تحصیلی می

عنوان مرکز کند.  در ادامه بههای مالی یا فدرال دست پیدا میهای آن است که به کمکحوزه یا کالج

 ( مورد اشاره قرار گرفته است.ESCخدمات آموزشی )

 

M. خشونت خانگی 

 

در مقوله خشونت در روابط شریک صمیمی است؛ به موارد زیر مراجعه « خشونت خانگی»عبارت 

 کنید.

N.  مرکز خدمات( آموزشیESC) 

 

های حوزه حمایت به واحد اجرایی اشاره دارد که از کالج« (ESCمرکز خدمات آموزشی)»عبارت 

)به آدرس:  آنجلسلس شهرستان دهد؛ این مرکز در حال حاضر درها خدمات ارائه میکند و به آنمی

770 Wilshire Blvd., Los Angeles, CA ) شناخته « دفتر حوزه»عنوان قرار دارد و قبالً به

 شد.می

 

O. امدادگر 

 

به فردی اشاره دارد که آموزش دیده است تا قربانی موردادعا را با کمک سریع و « امدادگر»عبارت 

های کارمند تر از مسئولیتهای امدادگر مهماطالعات فوری در ارتباط با منابع همراهی کند.  مسئولیت

 موجود در محل خود شرکت کند.« تیم مداخله رفتاری».  امدادگر باید در مسئول است
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P. جنسیت 

 

دربرگیرنده هویت جنسی فرد و ظاهر و رفتار مرتبط با جنسیت است و این امر « جنسیت»عبارت 

ای با تعیین جنسیت فرد در زمان تولد مرتبط یا غیر مرتبط باشد.  تعریف صورت کلیشهتواند بهمی

 را نیز در ادامه مشاهده کنید.« نسیگرایش ج»

 

Q. اذیت و آزار مبتنی بر جنسیت 

 

به رفتار ناخوشایند ماهیت غیرجنسی بر اساس جنسیت یا « اذیت و آزار مبتنی بر جنسیت»عبارت 

کلیشه سازی جنسیتی اشاره دارد و دربرگیرنده اعمال لفظی، غیرلفظی، پرخاش فیزیکی، ترس یا 

 خشونت است.

 

R. شریک صمیمی 

 

شود که با فرد دیگری رابطه شخصی نزدیکی داشته یا به فردی اطالق می« شریک صمیمی»عبارت 

شود:  ارتباط عاطفی شرکا، تماس دارد و این رابطه با برخی یا تمامی موارد مقابل مشخص می

عنوان همسر و آگاهی و آشنایی در مورد زندگی معمول، تماس فیزیکی دائمی، رفتار جنسی، هویت به

 کدیگر.ی

 

 شود:روابط شریک صمیمی شامل روابط فعلی یا سابق می

 

 )همسران )همسران رسمی، همسران عرفی، همسران مدنی، همسران غیررسمی 

 دوست پسر/دوست دختر 

 دوست دختر/دوست پسر 

 شریک زندگی جنسی دائمی 

 

جدا زندگی کنند.  های توانند در مکانتوانند در کنار هم زندگی کنند هم میشرکای صمیمی هم می

تواند هم دارای جنسیت مشابهی هستند هم جنسیت مخالف  اگر قربانی موردادعا و شرکای صمیمی می

ای ندارند، در این مدعی علیه دارای کودکی مشترک و رابطه قبلی هستند ولی در حال حاضر رابطه

 گیرند.صورت طبق تعریف در مقوله شرکای صمیمی قبلی قرار می
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S. لیه شریک صمیمیخشونت ع 

 

به رفتاری اشاره دارد که درگیر کننده اجبار بدنی یا ترس با « خشونت علیه شریک صمیمی»عبارت 

طور که در باال تعریف شده است. نشان دادن چنین فشاری با هدف آسیب یا کشتن شریک صمیمی همان

 آید.طور مکرر در شکل سوء رفتار جنسی به میان میاین مسئله به

 

T.  مجازمدعی 

 

ای خود موظف به ارائه گزارش در ارتباط این عبارت به فردی اشاره دارد که درنتیجه موقعیت حرفه

های انتظامی با اتهامات و اقدامات مشکوک مرتبط با سوءاستفاده از کودکان و نادیده گرفتن دستگاه

قررات مجازات های م( بخشCANRAگزارش نادیده گرفتن و سو استفاده کالیفرنیا )»محلی پیرو 

 است. 11165.7و  11174.3تا  11164کالیفرنیا یعنی 

 

U. ناتوانی ذهنی 

 

 شود.ها محدود نمیتمامی موارد ذیل است ولی تنها به آن شامل« ناتوانی ذهنی»عبارت 

 

شناختی یا ذهنی اعم از ناتوانی رشدی، سندرم عضوی مغز، بیماری ذهنی داشتن اختالل روان .1

شوند.  در های عمده زندگی میهای یادگیری که موجب محدودیت فعالیتناتوانییا عاطفی یا 

 راستای اهداف این بخش:

 

a. «دهنده، نظیر درمان، ابزار کمکی یا باید بدون توجه به اقدامات تسکین« هامحدودیت

خود موجب خودیدهنده بههای معقول تعیین شوند تا زمانی که اقدامات تسکینکمک

 های عمده زندگی نشوند.الیتمحدودیت فع

 

b. شناختی یا ذهنی موجب دشوار شدن فعالیت عمده روزمره شود، در اگر اختالل روان

 های عمده زندگی خواهد شد.این صورت سبب محدودیت فعالیت

 

c. «های فعالیت طور گسترده تعبیر شوند و دربرگیرندهباید به« های عمده زندگیفعالیت

 باشند. فیزیکی، ذهنی و اجتماعی

 

اند نیازمند خدمات ( اشاره نشده1) (U)شناختی یا ذهنی که در بندهای سایر اختالالت روان .2

 حمایتی ویژه هستند.
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( که 2( یا )1شناختی و ذهنی توصیف شده در بندهای )داشتن سابقه اختالل یا وضعیت روان .3

 برای حوزه مشخص هستند

 

شود و توسط مسیر رسیدن به فعالیت عمده زندگی می هر وضعیت ذهنی که موجب دشوار شدن .4

 شود.حوزه اینگونه تلقی می

 

تواند تبدیل به ناتوانی ذهنی هر اختالل یا وضعیتی که فعالً دارای تأثیری مخرب نیست ولی می .5

 شود.( اشاره شده است و توسط حوزه اینگونه تلقی می2( یا )1) (U)شود و در بندهای 

 

ذهنی دربرگیرنده اختالالت رفتار جنسی، قمار اجباری، جنون دزدی، جنون ناتوانی  .6

شده گردان ناشی از استفاده غیرقانونی مواد کنترلافروزی یا اختالل درنتیجه مصرف روانآتش

 یا دیگر مواد است.

V. ناتوانی جسمی 

 

 شود.ود نمیها محدتمامی موارد ذیل است ولی تنها به آن عبارت ناتوانی جسمی دربرگیرنده

 

داشتن بیماری، اختالل، مرض فیزیولوژیکی، یا فقدان آناتومیک که موجب موارد ذیل  .1

 گردد:می

 

a. گذارد: عصبی، ایمنی، اسکلتی و عضالتی، بر یک یا چند سیستم بدن مقابل تأثیر می

های تکلم، قبلی و عروقی، باروری، هضم، همیک های حسی، تنفس شامل انداماندام

 ریز.پوست و غدد درونو لنفاوی، 

 

b. کند.  در راستای اهداف این بخش:های عمده زندگی را محدود میفعالیت 

 

(i) دهنده، نظیر درمان، ابزار کمکی ها باید بدون توجه به اقدامات تسکینمحدودیت

خود خودیدهنده بههای معقول تعیین شوند تا زمانی که اقدامات تسکینیا کمک

 های عمده زندگی نشوند.فعالیتموجب محدودیت 

 

(ii) شناختی یا ذهنی موجب محدودیت فعالیت زندگی خواهد شد اگر اختالل روان

 موجب حاصل شدن فعالیت دشواری شود.
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(iii) طور گسترده تعبیر شوند و دربرگیرنده های عمده زندگی باید بهفعالیت

 های فیزیکی، ذهنی و اجتماعی باشند.فعالیت

 

اند نیازمند خدمات حمایتی ویژه اشاره نشده (1) (V)الالت سالمت که در بندهای دیگر اخت .2

 هستند.

 

( که 2یا ) (1) (V)شده در بند شناختی و ذهنی توصیفداشتن سابقه اختالل یا وضعیت روان .3

 برای حوزه مشخص هستند. 

 

شود و میهر وضعیت جسمی که موجب دشوار شدن مسیر رسیدن به فعالیت عمده زندگی  .4

 شود.توسط حوزه اینگونه تلقی می

 

تواند تبدیل به ناتوانی هر اختالل یا وضعیتی که دارای تأثیری مخرب حاضر نیست ولی می .5

شده باید توسط حوزه مدنظر قرار ( اشاره2( یا )1) (V)های فیزیکی شود و در پاراگراف

 گیرد

 

مار اجباری، جنون دزدی، جنون دربرگیرنده اختالالت رفتار جنسی، ق« ناتوانی جسمی» .6

گردان ناشی از استفاده غیرقانونی مواد افروزی یا اختالل درنتیجه مصرف روانآتش

 شده یا دیگر مواد است.کنترل

W. حریم خصوصی 

 

گذاری اطالعات تنها با افرادی است که نیازمند به معنای به اشتراک« حریم خصوصی»عبارت 

و اطالعات مورد نیاز برای افراد در ارتباط با  IXول هماهنگی باب ها هستند، اعم از مسئدانستن آن

 ها.شغل آن

X. تبعیض نامشروع 

 

شده است و توسط به معنای تبعیض غیرقانونی بر اساس طبقه محافظت« تبعیض نامشروع»عبارت 

شده دربرگیرنده نژاد، رنگ، خاستگاه شود.  طبقه محافظتفردی از محیط کار یا تحصیل اجرا می

 40های پزشکی مرتبط(، ناتوانی، سن )ملی، مذهب، جنسیت )شامل بارداری، تولد کودک و وضعیت

های فیزیکی و ذهنی، وضعیت ازدواج، یا باالتر( و اطالعات ژنتیکی تحت قوانین فدرال و ناتوانی
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وضعیت درمانی، وضعیت نظامی و وضعیت در غالب قربانی تعرض داخلی، تهاجم یا سرقت تحت 

 ن امریکا است.قوانی

 

شده توسط قوانین فدرال شده جدید و اضافهشامل طبقات محافظتفرض بر این است که این فهرست 

 طور ویژه در فهرست آورده نشده باشند.است، حتی اگر به

Y. مدعی 

 

به فردی اشاره دارد که کالج یا مرکز خدمات آموزشی را در ارتباط با نقض این « مدعی»عبارت 

 سازد.شد مطلع میکننده شناخته میعنوان شکایت بهسیاست که قبالً 

Z. مدعی علیه 

 

دهد و متهم به نقض این شده پاسخ میبه فردی اشاره دارد که به شکایت تنظیم« مدعی علیه»عبارت 

 شود.شناخته می« مجرم موردادعا»سیاست است؛ این فرد همچنین 

AA. کارمند مسئول 

 

آنجلس ای لسبه فردی اشاره دارد که در حوزه کالج منطقه« کارمند مسئول»عبارت 

(LACCD) کند و پیرو باب کار میIX دارای مسئولیت گزارش موارد سوء رفتار جنسی یا ،

کالج است  IXاذیت و آزار جنسی در کالج یا حوزه و یا مرتبط با آنها به مسئول هماهنگی باب 

 آن دیده و شنیده است.که وی در ارتباط با 

 

کنند جزء ای خود عمل میکه با صالحیت حرفهمتخصصان سالمت روانی یا روحانیون هنگامی

 IXشوند و بدین ترتیب معاف از مسئولیت گزارش باب محسوب نمی« کارمندان مسئول»

 باشند، مانند دانشکده با توجه به موارد مستقیماً مرتبط با برنامه آموزشی.می

 

های خود در کالج یا مرکز خدمات آموزشی کارمند گر ممکن است با توجه به دیگر نقشامداد

در « امدادگر»تر از کارمند مسئول هستند.  به های وی گستردهمسئول باشد یا نباشد ولی فعالیت

باال رجوع کنید.  هردوی کارمند مسئول و امدادگر ممکن است از اعضای تیم مداخله رفتاری 

(TBIباشن )( د که طبق این مقررات بخشی از تیم واکنش به تجاوز جنسیSMART.است ) 
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BB. تالفی 

 

این عبارت به شکل ممنوع اذیت و آزار غیرقانونی اشاره دارد.  تالفی به « تالفی»اصطالح 

عنوان شاهد، رفتار مخالف یا تصمیمات آکادمیک یا استخدام مخالف اساساً بر پایه مشارکت به

گیرنده، نماینده، مشاور یا هر فرد دیگری که توسط قانون ایالتی یا بازرس، تصمیممدعی علیه، 

 فدرال ممنوع است اشاره دارد.

 

شروع شکایت در ارتباط با تبعیض نامشروع، اذیت و آزار غیرقانونی، اذیت و آزار  .1

گونه انعکاس منفی بر روی فرد جنسی یا سوء رفتار جنسی نباید موجب هیچ

که یکی نباشند، عنوان قربانی، درصورتیشده بهشکایت یا فرد شناساییکننده شروع

 شود.

 

در مورد دانشجو، تنظیم شکایت نباید بر رتبه، انتخاب کالس یا دیگر موارد مرتبط با  .2

 نویسی دانشجوی حوزه تأثیر بگذارد.وضعیت نام

باید در مقابل طور که در باال شرح داده شدند( نبه همین ترتیب، اعمال مخالف )همان .3

مدعی علیه از زمان تنظیم اتهامات در ارتباط با وی از طریق حل نهایی موضوع 

کند که اقدامات گیری میطور نتیجهاتخاذ شوند.  نتایج تحمیل شدند چون رأی نهایی این

رسند و تالفی نیستند و بدین ترتیب از ذیل این تعریف مدعی علیه به سطح تبعیض می

 شوند.خارج می

 

تبعیض برای شهادت دادن یا مشارکت در  هر عمل مخالف فرد برای تنظیم اتهام .4

مسیری در بررسی یا دعوا تحت این قوانین یا برای اعمال استخدام که بر این باورند 

آمیزی تالفی است و بدین ترتیب اذیت و آزار غیرقانونی محسوب طور تبعیضبه

 شود که ناقض این مقررات است.می

CC. ت و آزار جنسیاذی 

 

به معنای تبعیض غیرقانونی در شکل تالش برای برقراری رابطه « اذیت و آزار جنسی»عبارت 

جنسی بدون رضایت شخص، درخواست برای امیال جنسی و دیگر رفتارهای کالمی، بصری یا 

جسمی حامل ماهیت فیزیکی توسط فردی در محیط کار یا تحصیل است و شکلی از سوءاستفاده 

موارد ذیل است،  است که در پایین تعریف آن آمده است.  اذیت و آزار جنسی دربرگیرندهجنسی 

 شود:ولی تنها به همین موارد محدود نمی
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های برقراری ارتباطات کتبی، لفظی، فیزیکی و/یا تصویری با فحوای جنسی.  نمونه .1

ه موارد ذیل یابند دربرگیرنداذیت و آزار جنسی احتمالی که به شکل کتبی نمود می

نامه شود:  نامه، یادداشت یا دعوتاست، ولی تنها به همین موارد محدود نمی

های اذیت و آزار جنسی تصویری ممکن دربرگیرنده انگیز.  نمونهمستهجن و وسوسه

چرانی، اشارات، نمایش شوند: چشمها محدود نمیموارد مقابل هستند ولی به آن

 ا پوسترهای جنسی و زننده.ها یموضوعات، تصاویر، کارتون

 

تداوم بیان عالقه جنسی بعد از آگاهی از این مسئله که هدف موردنظر ناخوشایند  .2

 است.

 

تالفی، تهدید به تالفی یا تهدید ضمنی متعاقب رد رفتار آزاردهنده.  برای مثال،  .3

شده یا شایسته، ارزیابی اشاره ضمنی یا درواقع خودداری از دادن نمرات حاصل

د ضعیف یا پیشنهاد توصیه بورسیه تحصیلی یا درخواست برای ورود به کالج عملکر

 رد خواهند شد.

 

درگیری در رفتار جنسی اجباری آشکار یا پنهان در محیط کاری که برای کنترل یا  .4

 شود.تأثیر بر کار یا درآمد کارمندان یا محیط کاری استفاده می

 

ان در محیط کاری که برای کنترل یا درگیری در رفتار جنسی اجباری آشکار یا پنه .5

 شود.های یادگیری، نمرات و محیط یادگیری دانشجویان استفاده میتأثیر بر فرصت

 

ارائه مزایای کاری یا تحصیلی اعم از نمرات یا ترفیع، ارزیابی عملکرد مطلوب،  .6

بندی مجدد و غیره به ها، طبقهتکالیف مطلوب، وظایف یا تغییرات مطلوب، توصیه

 ای امیال جنسیاز

 

ها، اعطای مزایای کاری یا تحصیلی اعم از نمرات یا وظایف و تغییرات، توصیه .7

گیرنده با وی دارای آموز یا کارمندی که تصمیمهای مجدد برای هر دانشبندیطبقه

رابطه جنسی است و چنین مزایایی را برای دیگر دانشجویان و کارمندان مدنظر 

 دهد.قرار نمی
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DD.  رفتار جنسیسوء 

 

به فعالیت جنسی غیرمجاز و بدون رضایتمندی اشاره دارد که در « سوء رفتار جنسی»عبارت 

شود.  سوء رفتار آن رضایت شفاف، آگاهانه و داوطلبانه، قبل و در جریان عمل جنسی دیده نمی

 است و این عبارت در ادامه تعریف شده است.« اذیت و آزار جنسی» جنسی دربرگیرنده

 

لفات سوء رفتار جنسی دربرگیرنده رابطه جنسی بدون رضایت است ولی تنها به تخ .1

 شود:این مورد محدود نمی

 

a. )هرگونه رابطه مقاربتی )دهانی، مقعدی یا واژنی 

b. هرچند جزئی 

c. با هرگونه جسم خارجی 

d. توسط فردی بر روی دیگری 

e. که بدون رضایت شخص و/یا با توسل به زور انجام شود 

f. آلت مردانه،  وسیلهدخول واژنی، دهانی یا مقعدی به یرندهدخول جنسی دربرگ

 های تناسلی یا برعکس است.ء یا تماس دهان با اندامزبان، انگشت یا شی

g.  ،رابطه جنسی بدون رضایت دربرگیرنده تجاوز به عنف، لواط اجباری

ء خارجی است ولی محدود به این وسیله شینزدیکی اجباری یا تجاوز به

 اهد بود. موارد نخو

 

تماس جنسی بدون رضایت است و عبارت  تخلفات سوء رفتار جنسی نیز دربرگیرنده .2

 است از:

 

a. هرگونه لمس و تماس جنسی عمدی 

b. هرچند جزئی 

c. با هرگونه جسم خارجی 

d. توسط فردی بر روی دیگری 

e. که بدون رضایت شخص و/یا با توسل به زور انجام شود 

f.  لمس کردن اعم از سینه، کشالهتماس جنسی شامل هرگونه تماس بدنی با 

های بدن فرد دیگر یا هر های تناسلی، دهانی یا دیگر خروجیران، اندام

 تماس بدنی به شیوه جنسی است.

g. ضرب و جرح جنسی یا تهدید به  رابطه جنسی بدون رضایت دربرگیرنده

 شود.تجاوز جنسی است ولی محدود به آن نمی
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طور ویژه دربرگیرنده آن اشاره شد، رفتار جنسی به عالوه بر اقداماتی که در باال به .3

اذیت و آزار جنسی، تعقیب، خشونت علیه دوست دختر/پسر، خشونت خانوادگی و 

 خشونت علیه شریک صمیمی است

EE.  تیم آگاهی و واکنش به سوء رفتار جنسی یاSMART 

 

یا تیمی اشاره " به گروه SMARTیا "« تیم آگاهی و واکنش به سوء رفتار جنسی»اصطالح 

( با BITدارد که در هر کالج و مرکز خدمات آموزشی در سایه حمایت تیم مداخله رفتاری )

های پیشگیری، مداخله و آموزشی در محیط دانشگاه یا در مرکز خدمات هدف حمایت از برنامه

 آموزشی در مورد سوء رفتار جنسی سازمان دهی شده است و همانطور که در باال ذکر شد، با

 IXهای باب های رویههدف واکنش به اتهامات سوء رفتار جنسی، در اینجا جز محدودیت

 شود.فهرست می

FF. گرایش جنسی 

 

گرایی، دو جنس گرایی، فقدان جنسگرایی، همجنسبه معنی نا هم« گرایش جنسی»عبارت 

اما نه محدود به باشد.  گرایش جنسی شامل تمایل جنسی یا هر ترکیب و تنوعی در این راستا می

گرایی میان مردان، دوجنسه بودن، ترا جنسگرایی میان زنان، همجنسشود: همموارد ذیل می

 جنسیتی، دودلی، میان جنسیتی و عقیمی.

 

 

GG. خشونت جنسی 

 

به یک عمل جنسی اجباری بدنی اشاره دارد که توسط فرد دیگری « خشونت جنسی»اصطالح 

 شود.میبدون رضایت شخص انجام 

HH. تعقیب 

 

به یک روش رفتاری ناخواسته )دو یا چند عمل( نسبت به فردی خاص « تعقیب»عبارت 

شود ای اشاره دارد که موجب میشدهبراساس عضویت واقعی یا فرض شده در طبقه محافظت

فرد نسبت به امنیت خود یا دیگران دچار ترس شود یا از اضطراب روحی رنج ببرد.  تعقیب به 

شود  تعقیب ظر قرار دادن و آزار دادن فردی دیگر تعریف میمعنی تعقیب مکرر، تحت ن

تواند شاملی رفتاری مناسب و قانونی مثل ارسال گل یا در انتظار ماندن برای خروج فرد می
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رسانی مورد نظر از محل کار باشد.  با این وجود زمانی که این اعمال با هدف ترساندن یا آسیب

 لگوی رفتاری تعقیب باشند.توانند بخشی از اانجام شوند، می

 

II. ناظر 

 

به هر کارمند حوزه با اختیار نظارت افراد دیگر اشاره دارد و تنها شامل « ناظر»اصطالح 

شود و به شده، ناظران و سرپرستان نمیبندیروسای های سازمان، مدیران دانشگاهی و رده

.  این تعریف از ناظر کند که توصیف شغل وی شامل مسئولیت نظارتی استفردی اشاره می

 باید تنها در زمینه این سیاست اعمال شود.

 

JJ.  مسئول هماهنگی بابIX 

 

و  IXبه فردی اشاره دارد که برای نظارت بر باب « IXمسئول هماهنگی باب »اصطالح 

آنجلس تعیین شده است.  همچنین ای لسمسائل سوء رفتار جنسی در کل حوزه کالج منطقه

و مسائل مربوط به سوء رفتار  IXمسئول نظارت بر عنوان باب  IXاب مسئول هماهنگی ب

 جنسی در مرکز خدمات آموزشی است، که مسئولیت آن ممکن است تفویض شود.

 

KK. اذیت و آزار غیرقانونی 

 

شده به معنای تبعیض غیرقانونی بر اساس طبقه محافظت« اذیت و آزار غیرقانونی»عبارت 

شده دربرگیرنده نژاد، شود.  طبقه محافظتکار یا تحصیل اجرا می است و توسط فردی از محیط

های پزشکی رنگ، خاستگاه ملی، مذهب، جنسیت )شامل بارداری، تولد کودک و وضعیت

های یا باالتر( و اطالعات ژنتیکی تحت قوانین فدرال و ناتوانی 40مرتبط(، ناتوانی، سن )

نی، وضعیت نظامی و وضعیت در غالب فیزیکی و ذهنی، وضعیت ازدواج، وضعیت درما

قربانی تعرض داخلی، تهاجم یا سرقت تحت قوانین امریکا است.  فرض بر این است که این 

شده توسط قوانین فدرال است، حتی اگر شده جدید و اضافهشامل طبقات محافظتفهرست 

 طور ویژه در فهرست آورده نشده باشند.به

 

ار ناخواسته بر اساس نژاد، رنگ پوست، مذهب، اذیت و آزار غیرقانونی یک رفت .1

یا باالتر(، ناتوانی یا اطالعات ژنتیکی  40جنسیت )شامل حاملگی(، منشأ ملی، سن )

شود که شده دیگری است. اذیت و آزار در شرایطی غیرقانونی مییا کالس محافظت

(aتحمل یک رفتار تهاجمی مبدل به شرایط مداوم کاری یا یک وضعیت دانش ) جویی

( رفتار تند و شدید و به اندازه کافی فراگیر است تا محیط مدرسه یا کار bشود یا )می
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آمیز به نظر ای تبدیل سازد که برای فرد ترسناک، خصمانه یا اجحافگونهرا به

برسد. برای اینکه یک رفتار غیرقانونی در نظر گرفته شود باید سبب ایجاد یک 

آمیز برای افراد معقول آمیز یا توهینگیز، خصومتانمحیط کاری یا آموزشی هراس

 شود.

 

شود: تواند شامل موارد زیر باشد، اما محدود به آنها نمیآمیز میرفتار اهانت .2

های فیزیکی یا تهدید، ایجاد آمیز، ناسزاگویی، برچسب زدن، حملههای اهانتجوک

شیا یا تصاویر رعب و هراس، تمسخر یا استهزا، توهین یا حرف تحقیرآمیز ، ا

 آمیز، و دخالت در کار یا عملکرد آموزشی.اهانت

 

 شده، نوعی آزار و اذیت غیرقانونی است.تالفی، همانطور که در اینجا تعریف .3

 

تواند در شرایط متفاوتی رخ دهد که شامل موارد ذیل اذیت و آزار غیرقانونی می .4

 ها نیست:است ولی محدود به آن

 

a. ای دیگر، نماینده ر قربانی، ناظری در ناحیهتواند ناظآزاردهنده می

کارفرما، همکار، عضو هیئت علمی یا یک سرپرست با توانایی اثرگذاری 

 بر روی نمرات یا سوابق آموزشی دانشجوی قربانی یا غیر کارمند باشد. 

 

b.  قربانی ضرورتاً فردی نیست که مورد آزار و اذیت قرار گرفته، اما

 تواند هر کسی می

 آمیز قرار گرفته است.ه تحت تأثیر رفتار توهینباشد ک 

 

c. های اقتصادی یا ممکن است اذیت و آزار غیرقانونی بدون وارد کردن آسیب

 آموزشی به قربانی، اخراج یا عزل وی صورت گیرد.

 

تبعیض غیرقانونی در قالب انجام یک رابطه جنسی « اذیت و آزار جنسی» .5

رابطه جنسی و سایر رفتارهای کالمی، بصری ناخواسته، درخواست برای برقراری 

یا جسمی مربوط به طبع جنسی است که توسط یک فرد در محل کار یا محیط 

 گیرد.آموزشی، همانطور که در باال تعریف شده است، صورت می
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III. هاها و مسئولیتنقش 

 

اذیت و آزار غیرقانونی، سوء  هایی مرتبط با تبعیض نامشروع،افراد اشاره شده در این بخش دارای مسئولیت

 باشند.می IXرفتار جنسی و یا باب 

A.  مشارکتمدیر تنوع، برابری و 

 

 15مسئول دریافت شکایات تحت قوانین بند  مشارکتپذیری:  مدیر تنوع، برابری و مسئولیت .1

و هماهنگ کردن تحقیقات درون ناحیه، از سایر ادارات دولتی و منابع خارجی است.  مدیر 

تواند در غیاب خود، اختیار دریافت شکایات را به مأمور می مشارکتتنوع، برابری و 

 تحقیقات محول نماید.

 

ه ازآنکه مدیر بررسی این پرونده را ب: پسIXهای باب :  مسئولیتIXهای باب مسئولیت .2

مسئولیت دارد تا تمامی  مشارکتکند ، مدیر تنوع، برابری و مأمور تحقیقات واگذار می

 IXهای مربوط به اذیت و آزار جنسی و سوء رفتار جنسی را به مسئول هماهنگی باب پرونده

 ارجاع دهد.

 

ع، شده برای این موقعیت، مدیر تنوهای تعیینهای اجرایی:  عالوه بر دیگر مسئولیتمسئولیت .3

و برای تطابق ناحیه  Board Rule 15000تواند مسئول اجرای می مشارکتبرابری و 

 با قوانین ایالت و فدرال و قوانین مرتبط با تبعیض نامشروع باشد.

 

های دهی فرصتباید مسئول سازمان مشارکتهای آموزشی:  مدیر تنوع، برابری و مسئولیت .4

مأمور تحقیقات و دیگر کارمندان مرتبط با وظایف ، IXآموزشی برای مسئول هماهنگی باب 

 خود تحت این سیاست باشد.

 

 های مورد نیاز:مسئول گزارش .5

 

a.  باید یک نسخه از هر پرونده را با اداره اشتغال و  مشارکتمدیر تنوع، برابری و

 مسکن عادالنه به دفتر رئیس دانشگاه ایالتی ارسال کند.

 

b. خواسته  59340و 59338، 59336ی هاهمانطور که در فصل پنجم ، بخش

تواند مسئول گزارش به دفتر رئیس می مشارکتشده است، مدیر تنوع برابری و 

 دانشگاه ایالتی باشد.
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B.  مسئول هماهنگی بابIX 

 

های اذیت و آزار جنسی با مدیر دفتر های سوء رفتار جنسی با پروندهمسئول هماهنگی بررسی .1

از زمانی که مدیر تنوع، برابری، و  IXمسئول هماهنگی باب   مشارکتتنوع، برابری و 

های اذیت و آزار جنسی و سوء رفتار جنسی را از طریق الیحه به مأمور پرونده مشارکت

ها است، و مسئولیت وی شامل کند مسئول نظارت بر روند کلیه پروندهتحقیقات واگذار می

باشند ولی فقط به این بررسی الگوها می ارزیابی شکایت، پردازش، نظارت بر ضبط گزارش،

اصالحات آموزشی  IXموارد محدود نیست؛ در غیر این صورت وی مسئول اجرای باب 

 است. 1972مصوب سال 

 

باید گزارشی از بررسی اتهامات مربوط به اذیت و آزار جنسی و  IXمسئول هماهنگی باب 

 ارائه دهد. مشارکتسوء رفتار جنسی به مدیر دفتر تنوع، برابری و 

 

های آموزشی برای مسئولین دهی فرصتمسئول سازمان IXآموزش:  مسئول هماهنگی باب  .2

باید مسئول آموزش وکیل  IXباشد.  همچنین مسئول هماهنگی باب کالج می IXهماهنگی باب 

 محول کرد. IXتوان به مسئولین هماهنگی باب باشد که این مسئولیت را می IXمدافعان باب 

 

 مسئولیت اجرا: .3

 

a. هایی که ممکن است تخصیص داده شوند، مسئول هماهنگی عالوه بر دیگر مسئولیت

باید مسئول اجرای سیاست سوء رفتار جنسی ناحیه شامل گزارش  IXباب 

باشد.  همچنین  IXهای مرتبط با مسائل سوء رفتار جنسی قوانین باب نیازمندی

های آموزشی برای دهی فرصتانباید مسئولیت سازم IXمسئول هماهنگی باب 

را بر عهده  IXسرپرستان و دیگر کارکنان مرتبط با مسائل سوء رفتار جنسی باب 

 بگیرد.

 

b. های باب مسئول توسعه سیاستIX سازی ها در حوزه و برای کالج و آمادهو رویه

 و با توصیه و توافق مدیر تنوع، IXها برای انتشار باید با مسئول هماهنگی باب آن

 باشد. مشارکتبرابری و 
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c.  مسئول ایجاد یادداشت تفاهم بین هر کالج و حوزه از یک سو و از سوی دیگر مرکز

 بحران تجاوز جنسی مجاور.

 

d. آنجلس و دایره ای لسهای قراردادی بین حوزه کالج منطقهنامهمسئول بررسی توافق

کند( تأمین می آنجلس )که امنیت مرکز خدمات آموزشی و کالج راکالنتری شهر لس

نامه برای هماهنگی اطالعات و منظور تطبیق ضوابط مندرج در یادداشت تفاهمبه

 است. IXهای باب مسئولیت

 

های مرتبط با مصوبه کلری: مسئول هماهنگی های مربوط به قانون کلری:  مسئولیتمسئولیت .4

به وی، به دایره  شدهمسئول است تا اطمینان حاصل کند که هر مسئله گزارش داده IXباب 

هایی دقیق شده با این هدف که گزارشکالنتری مرکز خدمات آموزشی یا کالج نیز گزارش داده

تواند به مسئول هماهنگی از قانون کلری در هر موقعیت ارائه شده است.  چنین مسئولیتی می

 کالج محول شود. IXباب 

 

C.  مسئول هماهنگی بابIX کالج 

 

 کالج  IXنحوه سازماندهی و تخصیص وظایف: باب  .1

های خود منصوب شده و درنهایت به رئیس مسئولین هماهنگی توسط رئیس کالج به موقعیت

چین برای مسئول ها مسئولیت خطوط نقطهشوند.  با این وجود آنکالج گزارش داده می

حوزه که شامل  IXباب های را نیز بر عهده دارند که بر تمامی فعالیت IXهماهنگی باب 

 شود نظارت دارد.های مربوط به هر کالج میفعالیت

 

های کالج را از فرصت IXباید مسئولین هماهنگی باب  IXآموزش:  مسئول هماهنگی باب  .2

را در اختیار آنها  IXهای باب آموزشی آگاه ساخته و اطالعات موجود مربوط به گزارش

 ها فراهم سازد.وم و مشاوره نیز برای هرکدام از آنهایی مداقرار داده و همچنین توصیه

 

برای آن کالج است.  وی مسئول  IXای از باب کالج وجهه IXنقش:  مسئول هماهنگی باب  .3

شوند، آموزش در محیط دانشگاه منتشر می IXاست تا اطمینان حاصل کند اطالعات باب 

های سوء رفتار ریزینامهو بر IXشود و باب توسط حوزه به پرسنل ارائه می IXباب 

 دهند.جنسی در کالج رخ می
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تواند مسئول دریافت اولیه شکایت و کالج می IXبا توجه به شکایات، مسئول هماهنگی باب 

نخستین مالقات با قربانی و یا شاکی باشد.  وی مسئول ارزیابی الزام و اجرای هرگونه تطابق 

شده است.  مسئول وء رفتار جنسی گزارشهای موردنیاز برای ستحصیلی یا دیگر تطابق

کالج هیچگونه مسئولیتی برای بررسی نداشته ولی باید اطمینان حاصل کند  IXهماهنگی باب 

در دفتر حوزه و یا مدیر دفتر تنوع، برابری و  IXکه شکایت به مسئول هماهنگی باب 

به اشتراک گذاشته شود و اطالعات مرتبط با دایره کالنتری کالج گزارش داده می مشارکت

 شوند.می

 

کالج را شناسایی کرده و اطمینان حاصل نماید که کالج  IXتواند وکیل مدافعان باب وی می

 آورد.حمایتی کامل از وکیل مدافعان به عمل می

 

D. مأمور تحقیقات 

 

نحوه سازماندهی و تخصیص وظایف:  مأمور تحقیقات باید به مدیر اداره تنوع، برابری و  .1

های واگذارشده از سوی مدیر به مأمور تحقیقات ارائه دهد.  باید گزارشی از پرونده مشارکت

با  IXرا به مسئول هماهنگی باب  IXهای باب مأمور تحقیقات باید نتایج حاصل از بررسی

 گزارش دهد. IXهدف حفظ دقیق سوابق مرتبط با شکایات باب 

 

 آموزش: .2

 

a.  های آموزشی مناسب و مسئول ارائه فرصت باید مشارکتمدیر دفتر تنوع، برابری و

 های مداوم و مشاوره برای هر مأمور تحقیقات باشد.ارائه توصیه

 

b.  مسئول هماهنگی بابIX  باید مسئولیت حصول اطمینان از این امر را داشته باشد که

کالج و همه مأموران تحقیقات آموزش مناسب مرتبط با  IXمسئولین هماهنگی باب 

 کنند.را در هنگام اعمال آن در کار خود دریافت می IXباب 

 

طرف، جویای حقیقت و مأمور تحقیق ایفای عنوان یک منبع بینقش:  مأمور تحقیقات باید به .3

را بررسی  IXنقش کند و مدافع هیچ حزبی نباشد.  همچنین مأمور تحقیقات شکایات باب 

های نقض بی منصفانه در گزارشیاهای حقیقتکند و مسئول بررسی و اعمال مهارتمی

 باشد.ها میمانند دیگر بررسی IXباب 
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E. وکیل مدافع 

 

به کارمندی اشاره دارد که با آگاهی از روند پرونده به مدعی، « وکیل مدافع»اصطالح  .1

تواند شامل ارائه حمایت اخالقی کند.  این کمک میقربانی موردادعا یا مدعی علیه کمک می

ربوط به روند پرونده در طول کل فرآیند بررسی و آخرین درخواست و همچنین اطالعاتی م

 داخلی باشد.

 

عنوان وکیل هر کالج و مرکز خدمات آموزشی باید دارای حداقل دو کارمند باشند که به .2

شوند و ترجیحاً حداقل چهار نفر وکیل خواهند داشت.  وظیفه وکیل مدافع بکار گرفته می

 ان نیاز از اهمیت باالیی برخوردار است.مدافع متناوب است ولی در زم

 

های سوء رفتار جنسی  در مسائل سوء رفتار جنسی، خدمات وکیل مدافع برای پرونده .3

 ها در طول زمان آخرین درخواست موجود است. طرف

 

طرف دانشجو.  طرف دانشجو در برابر هر شکایتی، خواه شاکی، متخلف موردادعا یا  .4

قربانی مشمول خدمات وکیل مدافع از زمان شروع روند پرونده تا زمان اعالن رأی کتبی 

 پیشین است. « وکیل مدافع دانشجویان»باشد.  این جایگاه دربرگیرنده سمت نهایی می

 

F. ناظران 

 

ول حفظ محیط کاری در راستای این سیاست باشند.  هر ناظری که از این همه ناظران باید مسئ

باشد.  مسائل مربوط به سوء رفتار موقعیت ناقض قانون آگاه است، موظف به گزارش اطالعات می

 IXکالج یا در مرکز خدمات آموزشی به مسئول هماهنگی باب  IXجنسی باید به مسئول هماهنگی باب 

ائل مربوط به سایر اشکال تبعیض نامشروع و یا اذیت و آزار غیرجنسی باید به گزارش داده شوند.  مس

تواند مبنایی برای جرم گزارش شود.  عدم توافق با این بند می مشارکتمدیر اداره تنوع، برابری و 

 انضباطی باشد

 

G. کارمندان 

 

ل حفظ محیط شده باید مسئوبندیهر کارمند حوزه اعم از اعضای هیئت عملی و کارکنان رده .1

راستا با این سیاست باشد.  هر کارمندی که از این موقعیت ناقض قانون نسبت به آموزشی هم

یک دانشجو آگاه است، موظف است اطالعات مربوط به آن را گزارش دهد.  مسائل مربوط به 
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کالج یا در مرکز خدمات آموزشی به  IXسوء رفتار جنسی باید به مسئول هماهنگی باب 

گزارش داده شوند.  مسائل مربوط به سایر اشکال تبعیض نامشروع  IXماهنگی باب مسئول ه

گزارش شود.  عدم  مشارکتو یا اذیت و آزار غیرجنسی باید به مدیر اداره تنوع، برابری و 

 تواند مبنایی برای جرم انضباطی باشدتوافق با این بند می

 

اظهارات سوء رفتار جنسی دریافت کرده یا چنین رفتاری را  LACCDزمانی که یک کارمند  .2

 رفتار کند و موارد زیر را انجام دهد: « کارمند مسئول»عنوان یک کند، باید بهمشاهده می

 

a.  از فرد مدعی و یا قربانی موردادعا پرسیده شود که آیا نیاز به مراقبت پزشکی دارد

وری بعدی ازجمله مداخله های ضرو در صورت لزوم، او را برای مراقبت

 روانشناختی اضطراری در صورت ضرورت ارجاع دهد.. 

 

b.  )به فرد مدعی و یا قربانی موردادعا و متخلف موردادعا )در صورت شناسایی

تواند به ها میاطالع داده شود که فهرستی از منابع کالج و انجمن که از طریق آن

کالج یا مرکز  IXهنگی باب کمک بیشتری دست پیدا کند، در دفتر مسئول هما

 خدمات آموزشی موجود است.

 

c. عنوان یک کارمند به فرد مدعی و یا قربانی موردادعا اطالع داده شود که به

LACCD  متعهد به گزارش آن چیزی است که فرد مدعی و با قربانی موردادعا با

باید مطلع گذارد.  همچنین مدعی یا قربانی موردادعا او در مورد حادثه در میان می

طور که توسط شود که اگر خواهان صحبت با یک فرد مورد اعتماد است، همان

آموزش داده شد، باید به مرکز درمانی در محوطه دانشگاه  IXمسئول هماهنگی باب 

مراجعه کرده و با یک متخصص سالمت ذهنی صحبت کند و بر اساس صالحیت 

تماس برقرار کرده یا  EAPشی با ای خود عمل کند و یا از مرکز خدمات آموزحرفه

ها از به مرکز محلی زنان یا مرکز بحران تجاوز مراجعه نماید چرا که این مکان

 منابع محرمانه هستند.

 

d.  بالفاصله حادثه را به مسئول هماهنگی بابIX  یا مسئول هماهنگی بابIX  کالج

 گزارش دهد.
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IV. اتهامات دروغین 

 

طور آگاهانه اتهاماتی دروغین مربوط به یک کند و در آن بهها تنظیم میاین رویههر فردی که شکایتی را پیرو 

اجرا و مناسب باشد.  دهد، باید این قانون را نیز نقض کرده و مشروط بر فرآیند انضباطی قابلحقیقت ارائه می

اند ا نقض این فرآیند ارائه دادهها فرد مدعی و یا قربانی موردادعا، اتهاماتی دروغین در ارتباط بشکایاتی که در آن

 باید تنها در طول این فرآیند انجام شوند.

 

 

V. رازداری و ثبت سوابق 

 

A. جز تمامی افراد دخیل در بررسی شکایات باید مسئول حفظ محرمانه بودن موارد بحث شده باشند، به

کنند مورد آزار که ادعا می موارد مستثنا یا مجاز قانونی اعم از قوانین و مقررات حوزه.  اسامی افرادی

اند و اسامی متخلفین موردادعا نباید توسط فردی که مسئول اجرای این جنسی یا اهانت قرار گرفته

جز موارد موردنیاز قانون یا از طریق ها و یا اجرای مفاد قانون مربوطه است، فاش شوند، بهرویه

 های حوزه برای بررسی چنین مسائلی.رویه

 

B. جز در مواردی که توسط های مربوط به بررسی یا شکایت باید محرمانه باشند و بهتمامی گزارش

قانون، اعم از قوانین و مقررات حوزه، یا بنا به صالحدید رئیس دانشگاه یا نماینده وی الزامی یا مجاز 

 شناخته است، نباید افشا شوند.

 

C. توسط مدیر دفتر تنوع، برابری و های اصلی هر شکایت و بررسی باید پس از اتمام بررسی، گزارش

 نگهداری شوند. مشارکت

 

D. های مربوطه های اصلی و گزارشپس از تصمیم نهایی هر موضوع مطروحه تحت این قوانین، پرونده

و ارجاع شده با اسامی افراد دخیل نگهداری شوند.   مشارکتطور دائمی در دفتر تنوع، برابری و باید به

 های رسمی به هیئت امنا باید به همین شیوه نگهداری شوند.ات و درخواستهای مربوط به شکایپرونده

 

VI. رویه شکایت غیررسمی 

 

A.  مواردی غیر از سوء رفتار جنسی یا مسائل باب( پس از دریافت اتهام تبعیض نامشروعIX) مأمور ،

حکمه پسند، روز، یا با ارائه دلیل م 5باید ظرف  مشارکتتحقیقات یا مدیر دفتر تنوع، برابری و 

 زودی پس از عملی شدن آن، رویه انضباطی قابل اجرا را آغاز کند:به
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 فرد مدعی یا قربانی موردادعا را از رویه تنظیم شکایت رسمی آگاه سازد؛ .1

 

 برای حل غیررسمی اتهامات تالش کند؛ .2

 

وفصل غیررسمی الزامی به مدعی و/یا قربانی موردادعا اطالع دهد که حضور در جلسه حل .3

 نیست؛

 

به فرد مدعی و یا قربانی مورد ادعا اطمینان دهد که نیاز نیست خود را با مشکالت فرد متهم  .4

 به تبعیض نامشروع درگیر کند.

 

کند آگاه سازد که فرد مدعی و یا قربانی موردادعایی که شکایت مربوط به اشتغال را تنظیم می .5

( و یا اداره EEOCایالت متحده ) های برابر شغلیتواند شکایتی را با گروه فرصتاو می

( تنظیم کند که چنین شکایتی در محدوده اختیاراتشان قرار DFEHاشتغال و مسکن عادالنه )

 گیرد ; می

 

کند آگاه فرد مدعی یا قربانی مورد ادعایی که شکایت مربوط به امور غیر شغلی را تنظیم می .6

غیر شغلی را با دفتر حقوق مدنی،  تواند شکایتی مربوط به امورسازد که در هرزمانی می

( تنظیم کند که چنین شکایتی در محدوده OCRاداره آموزش و پرورش ایالت متحده )

 گیرد ; اختیارات آن قرار می

 

به هرکدام از طرفین شکایت )مدعی، قربانی موردادعا یا مدعی علیه( آگاهی دهد که او حق  .7

، C-14ا دارد که در مقررات اجرایی دریافت خدمات از وکیل مدافع حوزه یا کالج ر

 ، باال و یا خدمات یک وکیل خصوصی. Eاند. تعریف شده III.Eو  II.Aهای بخش

 

B.  روز بیشتر طول  30هر تالشی برای حل و فصل غیررسمی بعد از تنظیم شکایت غیررسمی از

 نخواهید کشید.

 

C. غیررسمی است باید با مدعی علیه  منظور تطابق با جدول زمانی، مأمور تحقیقات که مشغول بررسیبه

 های مرتبط با حوزه برنامه منظمی نداشته باشد.در تماس باشد، حتی اگر وی برای مشارکت در فعالیت

 

D. نویسی از نامه.  چنانچه در طی روند غیررسمی، تصمیم گرفته شود مأمور تحقیقات باید پیشموافقت

قربانی موردادعا و مدعی علیه امضا شود.  مأمور  نامه را آماده کند تا توسط فرد مدعی یاموافقت

درستی اجرا شده است.  پس از تحقیقات باید موقعیت را ارزیابی کند تا مطمئن شود که تصمیم به
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طور دائم توسط دفتر تحقیقات نگهداری و با نامه، تمامی مواد اصلی مرتبط با مسئله بهاجرای موافقت

 ها ارجاع داده شوند.اسامی طرف

 

VII. رویه شکایت رسمی 

 

A. تواند شکایت خود را در رابطه با تبعیض نامشروع، شکایت:  فرد مدعی و یا قربانی موردادعا می

اذیت و آزار غیرقانونی و یا سوء رفتار جنسی از طریق گفتگوی شفاهی یا کتبی با مدیر دفتر تنوع، 

یا معاون ارشد پیگیری کند.  سپس باید به فرد مدعی و یا قربانی موردادعا در  مشارکتبرابری و 

 روند تنظیم یک شکایت کتبی که باید توسط مدعی یا قربانی موردادعا امضا شود کمک شود.

 

کند مورد تبعیض نامشروع، اذیت و ممکن است شکایت توسط فردی تنظیم شود که ادعا می .1

فتار جنسی قرار گرفته و یا توسط فردی ارائه شود که از یک آزار غیرقانونی و یا سوء ر

تبعیض نامشروع، آزار غیرقانونی و یا سوء رفتار جنسی در صالحیت رسمی/اداری خود 

 عنوان یک عضو هیئت علمی یا سرپرست آگاه است.به

 

ه نویس شده توسط رئیس دانشگاتوان یک شکایت کتبی را، نه ضرورتاً، براساس نسخه پیشمی .2

هر متولی اداره و  مشارکتایالتی تنظیم کرد.  هر افسر تحقیقات و مدیر دفتر تنوع، برابری و 

مدیر، اداره برای تنوع، صالحیت و مشارکت، یک کپی از فرم خالی را بر اساس درخواست 

 دهد.هر شخص ارائه می

 

افت کند که با شکایتی را دری مشارکتچنانچه مأمور تحقیقات یا مدیر دفتر تنوع برابری و  .3

باید  مشارکتمفاد این بخش مطابقت نداشته باشد، افسر تحقیقات یا مدیر دفتر تنوع، برابری و 

 بالفاصله شاکی را از این دلیل آگاه سازد که شکایت دارای نقص است و قابل بررسی نیست.

 

B. های ی به رئیس کالجطور کتبتواند شکایت خود را بهتنظیم ثانوی:  فرد مدعی یا قربانی موردادعا می

 ای کالیفرنیا ارائه دهد.منطقه

 

C. به هنگامی 

 

تواند شکایت غیر مأمور تحقیقات بایستی مدعی و/یا قربانی موردادعا اطالع دهد که او می  .1

( نیز OCRشغلی خود را در دفتر حقوق مدنی، وزارت آموزش و پرورش ایاالت متحده )

قضایی این سازمان است.  برای شکایاتی که  که همین شکایت در حوزهتنظیم کند درحالی

توان در اداره استخدام گونه شکایات را میباشند، اینناشی از اشتغال هستند یا به آن مربوط می
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های شغلی برابر تنظیم نمود.  همه شکایات باید ظرف و مسکن عادالنه و/یا کمیسیون فرصت

 ده تنظیم شوند. یک سال از تاریخ تبعیض غیرقانونی احتمالی ادعاش

 

روز از تاریخ تبعیض  180( باید ظرف IXشکایت مربوط به سوء رفتار جنسی )باب  .2

موردادعا تنظیم شود، مگر اینکه با ارائه دلیل محکمه پسند، زمان برای تنظیم شکایت توسط 

RCO  )رئیس دفتر انتظامات، دفتر حقوق مدنی، وزارت آموزش و پرورش ایاالت متحده(

علیه یک نهاد، مدعی و/یا قربانی موردادعای  OCRقبل از تنظیم شکایت در  تمدید شود.

احتمالی ممکن است بخواهد از رویه کالج یا حوزه برای رسیدگی به شکایت خود استفاده کند 

)اگرچه الزامی در این باره وجود ندارد(. چنانچه مدعی و/یا قربانی موردادعا از رویه کالج یا 

تنظیم کند، در این  OCRسپس انتخاب کرد که شکایت خود را در  حوزه استفاده کند و

روز پس از نهایی شدن رویه شکایت کالج یا  60او باید ظرف  IXصورت شکایت باب 

 تنظیم شود. OCRحوزه در 

 

روز تقویمی تکمیل شوند مگر اینکه دلیل محکمه پسندی برای  60تحقیقات بایستی ظرف  .3

 ها باید از کم و کیف آن مطلع شوند.تمدید آن وجود داشته باشد، که در این صورت همه طرف

 

 شده تمدید یا لغو نخواهد شد.محدوده زمانی در این سیاست با عدم دسترسی به نماینده تعیین .4

 

شده بداند که بررسی یا رأی در چارچوب زمانی تعییناگر مأمور تحقیقات یا یک سرپرست  .5

شود، در این صورت وی بایستی مراتب را سریعاً به مدیر دفتر تنوع، برابر و تکمیل نمی

صورت اضطراری به حضور دفتر رئیس ابالغ نماید.  مدیر نیز موضوع را به مشارکت

 ن تمدید شود.دانشگاه ایالتی ارسال خواهد کرد تا در صورت اجازه این زما

 

D. های سوء رفتار جنسی ها:  در پروندهبرابری؛ مکاتبه با طرف( بابIX)ها ، باید با همه طرف

صورت منصفانه برخورد شود. هر دو طرف باید به یک میزان ابالغیه دریافت کنند و به یک میزان به

صورت برابر در اختیار از فرصت حضور و ارائه اطالعات برخوردار باشند و خدمات  نیز باید به

 هر دو طرف قرار بگیرد. 
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E. هاابالغیه 

 

 بانی موردادعاابالغیه به مدعی و/یا قر .1

 

زودی پس ( روز کاری پس از دریافت شکایت، یا با ارائه دلیل محکمه پسند، به5ظرف پنج )

از عملی شدن آن، مأمور تحقیقات باید رسید شکایت را به مدعی و/یا قربانی موردادعا ابالغ 

 ها را از آغاز شدن تحقیقات آگاه سازد.کند و آن

 

 ابالغیه به دستگاه اجرایی .2

 

زودی پس ( روز کاری پس از دریافت شکایت، یا با ارائه دلیل محکمه پسند، به5پنج ) ظرف

 مشارکتاز عملی شدن آن، مأمور تحقیقات باید اصل شکایت را به مدیر دفتر تنوع، برابری و 

ارائه نماید، و یک نسخه از آن را به رئیس کالج در دانشکده مربوطه، یا به معاون ارشد در 

 آموزشی تحویل دهد.مرکز خدمات 

 

 ابالغیه به مدعی علیه/مجرم موردادعا .3

 

زودی پس ( روز کاری پس از دریافت شکایت، یا با ارائه دلیل محکمه پسند، به5ظرف پنج )

ای از شکایت را به مدعی علیه/مجرم موردادعا از عملی شدن آن، مأمور تحقیقات باید خالصه

د کرد که اطالعات شخصی مدعی و/یا قربانی ارائه نماید. مأمور تحقیقات تضمین خواه

جز در مواقع ضروری به مجرم موردادعا و سایر افرادی که در این شکایت ذکرشده است به

 شود.موردادعا افشا نمی

 

VIII.  بابIX 

 

A. "( تیم مداخله رفتاریBIT کالج یا مرکز خدمات آموزشی، تیم آگاهی و واکنش به سوء رفتار جنسی )"

"(SMART:)" 

 

، هر یک ، تیم مداخله رفتاری (ESC)رئیس کالج و معاون ارشد مرکز خدمات آموزشی  .1

"(BIT تعیین خواهند کرد.  هر )"BIT  از بین اعضای تیم آگاهی و واکنش به سوء رفتار

های پیشگیری، مداخله، و آموزش کالج )یا ( تعیین خواهند شد تا از تالشSMARTجنسی )

مرکز خدمات آموزشی( در رابطه با سوء رفتار جنسی حمایت و پشتیبانی نمایند.  تیم 

SMART   :باید بیشتر از یک شخص داشته باشد.  اعضای پیشنهادی این تیم عبارتند از
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انتظامات کالج، معاون خدمات دانشجویی یا سایر ( مشاور، یک نماینده از 2امدادگر، دو )

نمایندگان امور دانشجویی، نماینده سایت برای امور کارمندان، نماینده خدمات بهداشتی، مسئول 

در کالج یا مرکز خدمات آموزشی، دیگر نمایندگان در صورت نیاز سایت.  IXهماهنگی باب 

 اهنگ خواهد شد.این فهرست به شکل مناسب با مرکز خدمات آموزشی هم

 

( باشد.  تیم HARTشده تیم واکنش محافظت بهداشتی )ممکن است نسخه اصالح SMARTتیم 

SMART  بایستی با نام محل و کلمهSMART  ًمشخص شود، مثالPierce SMART،  

Harbor SMART،  City SMART  یاESC SMART. 

 

، )یا در مرکز خدمات SMART، یکی از اعضای IXفهرست منبع:  مسئول هماهنگی باب  .2

های اجتماعی را داشته باشد که ( باید فهرست فعلی آژانسIXآموزشی مسئول هماهنگی باب 

افراد بتوانند کمک بیشتری دریافت کنند.  این ارجاعات باید شامل موارد زیر باشند، اما لزوماً 

تصرف زنان، شود:  بخش مشاوره، اساتید مشاور، مراکز اعاده به موارد زیر محدود نمی

، برنامه (ASO)مراکز بهداشت، انتظامات دانشگاه، دفتر سازمان دانشجویان همبسته 

رسانی کارکنان، نماینده کارکنان، اتحادیه، مراکز مقابله با ضربه روحی ناشی از تجاوز یاری

ها منابعی به عنف، امکانات پزشکی، مراکز مشاوره تجاوز به عنف، و مراکز زنان؛  این

که ممکن است مدعی و/یا قربانی موردادعا، و همچنین مدعی علیه و مجرم موردادعا  هستند

در پرونده تجاوز جنسی برای دریافت کمک به آن مراجعه نمایند.  این فهرست بایستی به 

های سوء رفتار های مربوطه به همه طرفهمراه اطالعات مربوط به حقوق، شکایات، و رویه

 تجاوز جنسی ارائه شود.

 

، )یا در مرکز خدمات آموزشی مسئول SMART، یکی از اعضای IXمسئول هماهنگی باب  .3

دهی، عنوان مسئول روابط عمومی برای امور مربوط به گزارش( باید بهIXهماهنگی باب 

 پیشگیری، و پاسخگویی به سوء رفتار جنسی شناخته شود.

 

عنوان امدادگر ر جنسی، باید بهحداقل یکی از اعضای تیم آگاهی و واکنش نسبت به سوء رفتا .4

نباشد، باید تمامی حوادث را در  IXتعیین شود.  چنانچه این امدادگر مسئول هماهنگی باب 

آل، امدادگر با فردی که طور ایدهگزارش دهد.  به IXاسرع وقت به مسئول هماهنگی باب 

کند.  برقرار می شود مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است، اولین ارتباط رسمی راادعا می

کنند که قربانیان موردادعای سوء رفتار جنسی از منابع امدادگران اطمینان حاصل می

رسان موجود در کالج، حوزه و انجمن ازجمله بخش انتظامات دانشگاهی مطلع هستند )به یاری

د به ادامه مطلب مراجعه کنید(.  امدادگران باید واجد شرایط و آموزش دیده باشند تا بتوانن

برند، واکنش درستی افرادی که به دلیل تجربه اولین ضایعه روانی در شرایط بحرانی بسر می
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توانند در تیم آگاهی و واکنش نسبت به سوء رفتار جنسی کالج نشان دهند.  دانشجویان می

 ها را نیز استخدام کردهخدمت کنند؛ اما نباید در نقش امدادگر ظاهر شوند، مگر اینکه کالج آن

 باشد و به طریقی دیگر واجد شرایط این کار باشند.

 

قربانیان موردادعای سوء رفتار جنسی این حوزه )در کالج یا در مرکز خدمات آموزشی(،  .5

توانند این حادثه را به امدادگر تیم آگاهی و واکنش نسبت به سوء رفتار جنسی یا انتظامات می

شود( اطالع دهند.  کالنتری شناخته می کالج/ امنیت حوزه )که در همه نقاط تحت عنوان

چنانچه تجاوز جنسی ابتدا به کارمندی گزارش داده شود که امدادگر، مسئول هماهنگی باب 

IX عنوان کارمند مسئول )که در این مبحث اشاره یا انتظامات کالج نیست، کارمند مذکور به

هد.  کارمند مسئول گزارش د IXشد(موظف است شرح وقایع را به مسئول هماهنگی باب 

یا بخش  IXتواند شرایط ارجاع قربانی موردادعا به مسئول هماهنگی باب همچنین می

 انتظامات کالج را فراهم کند.

 

B. مدعی علیه دانشجو 

 

که مجرم موردادعا یا مدعی علیه، دانشجو باشد، سطوح مختلف انضباطی مطابق با هنگامی .1

پذیر است.  ، امکان91101.11b، بخش XI های انضباط دانشجویی مندرج در مادهروش

مجازات )اقدامات انضباطی( دانشجویی که مرتکب سوء رفتار جنسی شده است، باید معادل 

های مدعی علیه غیر دانشجو صادر مجازات انضباطی باشد که برای کارکنان یا سایر طرف

دانشجو نیز باید از شود؛ برای مثال، اگر کارمندی از کار خود معلق )یا اخراج( شود، می

 دانشگاه معلق )یا اخراج( شود.

 

هایی مبنی بر سوء رفتار جنسی که توسط دانشجو ارائه شده است توسط مأمور شکایت .2

تحقیقات بررسی خواهد شد.  چنانچه مشخص شود که مدعی علیه دانشجو در زمینه اقدامات 

ضباطی دانشجو ارجاع داد.  در توان این موضوع را به حوزه انباشد، میموردادعا مسئول می

قوانین  IXاز فصل  XIتعیین هرگونه مجازات موقت باید از روند انضباطی دانشجو در ماده 

 انجمن پیروی شود.

 

C. های مدعی علیه کارمندطرف 

 

شود مگر های مدعی علیه کارمند نیز اعمال میهای مجازاتی که تا اینجا اشاره شد برای طرفروش

طور صریح بیان شود مانند موارد مرتبط با مدعی علیهان دانشجو که در باال دیگر بهاینکه به طریقی 

 ذکر شد.
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D. های خود را تکمیل کرد، باید گزارش مربوطه را به رئیس کالج یا که مأمور تحقیقات بررسیهنگامی

آیا  معاون ارشد در مرکز خدمات آموزشی ارسال کند.  رئیس کالج یا معاون ارشد در مورد اینکه

 گیری خواهند کرد.مدعی علیه مذکور مسئول اقدامات موردادعا هست یا خیر، تصمیم

 

IX. تحقیق و گزارش سوء رفتار جنسی 

 

A.  پس از اینکه مسئول هماهنگی بابIX  یا مسئول هماهنگی بابIX  کالج از شکایت سوء رفتار جنسی

 خبردار شد، بایستی اقدامات زیر را انجام دهد:

 

های سوء رفتار جنسی، اطالعاتی را به های حوزه برای رسیدگی به شکایتپیرامون سیاست  .1

مدعی یا قربانی و مجرم موردادعا )در صورت شناسایی( ارائه دهند؛ اطالعات مربوط به 

حریم خصوصی و رازداری و همچنین منابع موجود )داخل و خارج از محوطه کالج( جهت 

 این موضوع ازجمله این موارد هستند؛رسانی در مواجهه با یاری

 

مدعی یا قربانی موردادعا را از نیاز احتمالی به حفظ شواهد پزشکی آگاه کنند که احتماالً  .2

 دهد؛اقدامات قانونی یا انضباطی پیش رو را تحت تأثیر قرار می

 

و  IXبه مدعی یا قربانی موردادعا بگویند که باید این حادثه را به مسئول هماهنگی باب  .3

همچنین باید  IXکالج گزارش دهند.  مسئول هماهنگی باب  IXهمچنین مسئول هماهنگی باب 

توانند با به مدعی یا قربانی موردادعا بگوید که در صورت عدم تمایل به انجام بازپرسی، می

فردی که قادر به حفظ حریم خصوصی ایشان باشد در مورد این حادثه صحبت کنند.  

تواند اسرار این ن یکی از افراد حاضر در مرکز بهداشت است که میمتخصص بهداشت روا

کند.  به کارمند مرکز ای خود عمل میحادثه را حفظ کند؛ این فرد مطابق با قابلیت حرفه

شود که با برنامه ای را تهیه کند، توصیه میخدمات آموزشی که تمایل دارد گزارش محرمانه

( تماس بگیرد یا به مرکز محلی MHNه بهداشت روانی )( یا شبکEAPرسان کارکنان )یاری

 زنان یا مرکز بحران تعرض جنسی مراجعه کند؛

 

گویند که حق دارد این موضوع را به انتظامات مرکز خدمات به مدعی یا قربانی موردادعا می .4

 آموزشی یا دانشگاهی و یا اداره پلیس محلی گزارش دهد؛ 

 

 های قانونی و انضباطی موجود مطلع سازد، ازجمله:گزینهمدعی یا قربانی موردادعا را از  .5
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a. پیگردهای جزایی؛ 

b. دعوی مدنی؛ و 

c. وجه مانع برخورداری از هیچروند انضباطی حوزه مربوطه )استفاده از این منابع به

 شود(.جبران خسارت مدنی یا جزایی نمی

 

ظامات مرکز خدمات منظور اجرای اهداف گزارش کلری و بدون ذکر نام این افراد، انتبه .6

 آموزشی یا کالج )متناسب با محل وقوع جرم( را از این حادثه مطلع کند؛

 

 کند.های جاری از طرف انجمن و مرکز خدمات آموزشی یا دانشگاهی را هماهنگ میکمک .7

 

B.  انتظامات مرکز خدمات آموزشی یا دانشگاهی پس از دریافت ادعای سوء رفتار جنسی، باید موارد زیر

 ام دهد:را انج

 

 

 های پزشکی فوری را فراهم نماید.در صورت نیاز باید شرایط برخورداری از مراقبت  .1

 

کنند که مدعی یا قربانی موردادعا را از هرگونه نیاز احتمالی به حفظ شواهد پزشکی آگاه  .2

 ممکن است اقدامات قانونی یا انضباطی پیش رو را تحت تأثیر قرار دهد؛ 

 

رازداری:  به مدعی یا قربانی موردادعا بگوید که بخش انتظامات موظف است موضوع را به  .3

 IXدر محل مربوطه برساند؛ سپس مسئول هماهنگی باب  IXاطالع مسئول هماهنگی باب 

های خود را گزارش دهد.  بخش نوبه خود باید این حادثه را مورد بررسی قرار دهد و یافتهبه

برای مدعی یا قربانی موردادعا توضیح دهد که در صورت عدم تمایل  انتظامات موظف است

توانند به مرکز بهداشت دانشگاهی مراجعه نمایند و با به انجام بازپرسی در مورد حادثه، می

کند، صحبت کنند؛ یا از ای خود عمل میمتخصص بهداشت روانی که در حیطه قابلیت حرفه

( یا شبکه بهداشت روانی EAPبرنامه یاری کارکنان )طرف کارمند مرکز خدمات آموزشی با 

(MHNتماس بگیرد و از نیاز به گزارش دهی جلوگیری کند؛ ) 

 

 برای شناسایی مجرم موردادعا اقدام کند؛  .4
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های اجتماعی منابع:  شرایط ارجاع مدعی یا قربانی موردادعا و مدعی علیه را به آژانس .5

ور بتواند کمک بیشتری دریافت کند.  این ارجاعات باید مناسبی فراهم کند که در آنجا فرد مذک

شود:  بخش مشاوره کالج، هایی محدود نمیشامل موارد زیر باشند، اما لزوماً به چنین مکان

اساتید مشاور، مراکز اعاده تصرف زنان، مراکز بهداشت، انتظامات مرکز خدمات آموزشی 

رسانی کارکنان )شبکه ، برنامه یاری(ASOیا دانشگاهی، دفتر سازمان دانشجویان همبسته )

ها، وکیل مدافعان، مراکز ، نمایندگان کارکنان، اتحادیه[EAP / MHN]بهداشت روانی( 

بحران تعرض جنسی، امکانات پزشکی، مراکز مشاوره تعرض جنسی، امکانات بهداشت 

 روانی و مراکز زنان؛

 

و قانونی احتمالی در مورد مدعی علیه های انضباطی مدعی یا قربانی موردادعا را از گزینه .6

ها برخی یا تمامی موارد زیر را که گناهکار شناخته شود( مطلع سازد. این گزینه)درصورتی

 شود:شامل می

 

a.  ،پیگردهای جزایی 

b.  ،دعوی مدنی 

c. .اقدام انضباطی حوزه مربوطه 

 

( ساعت پس از آگاهی 24وچهار )انتظامات مرکز خدمات آموزشی یا دانشگاهی، ظرف بیست .7

از تعرض جنسی و با موافقت مدعی یا قربانی موردادعا باید مراتب تجاوز جنسی و نام مدعی 

را به اطالع رئیس یا معاون ارشد کالج و یا امدادگر برساند، مگر اینکه مدعی درخواست 

یه را حریم خصوصی داشته باشد. انتظامات دانشگاه/مرکز خدمات آموزشی بایستی همان ابالغ

کالج ارائه  IXیا مسئول هماهنگی باب  IXبا توجه به محل حادثه به مسئول هماهنگی باب 

 نمایند.

 

C.  چنانچه یک فرد مدعی دانشجو و/یا قربانی موردادعا به دلیل تجاوز جنسی و تأثیر آن دچار مشکالت

مسئول هماهنگی  تحصیلی شود، در این صورت رئیس کالج/معاون ارشد یا نماینده وی باید او را به

، با همکاری معاون امور تحصیلی IXدر محل دانشجو ارجاع دهد.  مسئول هماهنگی باب  IXباب 

واسطه مجازات موقت تأثیر آنی تجاوز جنسی بر روی مدعی یا و/یا خدمات دانشجویی ممکن است به

ینده وی باید مدعی غیر قربانی موردادعا را کاهش دهند.  عالوه بر این، رئیس کالج/معاون ارشد یا نما

در همان محل ارجاع دهد تا در محل  IXدانشجو و/یا قربانی موردادعا را به مسئول هماهنگی باب 
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گیرند کمک )مثالً کار یا سایر مشکالت آنی که از تجاوز جنسی و تأثیر آن بر روی شخص نشأت می

 مجازات موقتی( کنند.

 

D. اب مجازات موقت بایستی توسط مسئول هماهنگی بIX  در آن محل طبق شرایط مقتضی برای جدا

صورت متناسب اجرا شود.  این مجازات موقت ممکن است کردن قربانی موردادعا و مدعی علیه، به

شامل موارد زیر باشد: انتقال یک طرف به قسمت دیگر از همان کالس یا به یک محل آنالین دیگر، 

کورت شود، یا قربانی موردادعا مجاز باشد که برای که قربانی موردادعا در محوطه کالج اسطوریبه

امتحانات در محلی غیر از محل امتحان مدعی علیه و/یا مجرم موردادعا حضور یابد؛ هرگونه 

منظور تفکیک طرفین و کاهش استرس ناشی از این اتفاق و این اتهامات اقدام/اقدامات مشابهی که به

 ها.روی آن

 

E.  مسئول هماهنگی بابIX سئول هماهنگی باب یا مIX  کالج، همچنین بایستی در صورت لزوم، لیست

های اجتماعی را داشته باشد که افراد برای گزارش اتهامات مربوط به تجاوز جنسی و فعلی آژانس

ها مراجعه کنند.  این لیست بایستی حاوی های مدعی علیه ممکن است برای کمک به آنهمچنین طرف

 ، در باال، به آن اشاره شده است.VIII.A.2بخش همان منابعی باشد که در 

 

F.  مدعی و/یا قربانی موردادعا بایستی از وضعیت نحوه رسیدگی انضباطی در برابر مدعی علیه به سبب

 تجاوز جنسی موردادعا، و نتایج ناشی از آن تا حدی که قانون اجازه دهد مطلع باشند.

 

G. ا نقض مجموعه مقررات و ضوابط رفتاری، که گزارش تجاوز جنسی شامل افشای نقض یدرصورتی

اعم از مصرف یا سوءمصرف الکل و یا سایر مواد ممنوعه باشد، کالج ممکن است در خصوص نقض 

 رفتار مربوطه مدعی و یا قربانی موردادعا را که در مورد تجاوز جنسی گزارش داده است عفو کند.

 

H. ود که اطالعات مربوط به گزارش تجاوز رئیس کالج/معاون ارشد یا نماینده وی بایستی مطمئن ش

کالج، در  IXو مسئول هماهنگی باب  IXجنسی در محوطه دانشگاه، اعم از نام مسئول هماهنگی باب 

عنوان مرجع ذکر شده باشد. این سایت کالج بههای کالسی، و وبنشریات کالج نظیر کاتالوگ، برنامه

، در باال، باید از مسئول VIII.A.2مراجع باید نشان دهند که فهرست منابع ارجاع داده شده در 

افت شود.  لیست منابع در آن محل، یا از انتظامات کالج/ مرکز خدمات آموزشی دری IXهماهنگی باب 

 روزرسانی شود.صورت ساالنه بهموجود بایستی به
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I.  درخواست برای کسب اطالعات مربوط به تجاوزهای جنسی باید به دست رئیس کالج مربوطه یا بر

 هر محل ارائه شود. IXاساس محل مرتبط با چنین اتفاقاتی به حضور مسئول هماهنگی باب 

 

X. گزارش مأمور تحقیقات 

 

A. ( روز تقویمی پس از مطلع شدن از نقض احتمالی این 60مأمور تحقیقات بایستی ظرف شصت )

سیاست تحقیقی را به انجام برساند و مراتب را کتباً به رئیس کالج، یا معاون ارشد در مرکز خدمات 

آموزشی گزارش دهد.  یک نسخه از گزارش مأمور تحقیقات بایستی به مدیر دفتر تنوع، برابری و 

ارسال شود.  در صورت انجام بررسی در خصوص اذیت و آزار جنسی یا سوء رفتار  شارکتم

 نیز ارسال شود. IXای از گزارش مأمور تحقیقات بایستی به مسئول هماهنگی باب جنسی، نسخه

 

B. :نامه ارائه شفاهی 

 

ی، دو قبضه، رئیس کالج، یا معاون ارشد در مرکز خدمات آموزشی بایستی این نامه را با پست سفارش

ای از گزارش مأمور تحقیقات را در قالب نامه ارائه به مدعی و/یا قربانی موردادعا بفرستد و خالصه

منظور حفظ حقوق حریم خصوصی و برای به حداقل رساندن خطر شفاهی به مدعی علیه ارسال کند.  به

باشد، و به مدعی و/یا  صورت محرمانهتالفی، گزارش کامل بایستی برای مسئول صدور رأی کتبی به

 قربانی موردادعا یا مدعی علیه ارائه نشود مگر در مواردی که با رعایت تشریفات قانونی الزامی است.

 

ها از این حق دهد که آننامه ارائه شفاهی به مدعی و/یا قربانی موردادعا و مدعی علیه اطالع می

کارمندان حاضر در مرکز خدمات آموزشی،  برخوردارند تا اظهارات شفاهی خود را به رئیس کالج یا

( روز پس از دریافت 15معاون ارشد این مرکز، ارائه کند، به شرطی که این شخص ظرف پانزده )

 خالصه گزارش در دسترس باشد.

 

C.   .اگر اتهامات رئیس کالج را در موضوع دخیل بداند، این گزارش بایستی به رئیس دانشگاه ارائه شود

ن یا هر شخص دیگری را که تحت نظارت مستقیم رئیس دانشگاه است در موضوع اگر اتهامات معاو

دخیل بداند، این گزارش بایستی به رئیس دانشگاه ارسال شود و یک نسخه از آن در اختیار هیئت امنا 

قرار بگیرد.  اگر اتهامات خود رئیس دانشگاه را در موضوع دخیل بداند، این گزارش بایستی به 

ه ارسال شود و یک نسخه از آن در اختیار هیئت امنا قرار بگیرد. اگر شکایت مأمور معاون دانشگا

را در موضوع دخیل بداند، در این صورت شکایت  مشارکتتحقیقات یا سرپرست تنوع، برابری و 

بایستی به معاون دانشگاه ارجاع داده شود تا او مأمور تحقیقات دیگری را برای انجام بررسی منصوب 

 را در اجرای این سیاست انجام دهد. مشارکتودش وظایف سرپرست تنوع، برابری و کند و خ
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D. که یکی نباشند، و همچنین خالصه این گزارش بایستی در اختیار مدعی و قربانی موردادعا، درصورتی

منظور حفظ حقوق حریم خصوصی، گزارش کامل بایستی برای به مجرم موردادعا قرار بگیرد.  به

صورت محرمانه باشد، و به مدعی، قربانی موردادعا یا مجرم موردادعا رأی کتبی بهمسئول صدور 

 ارائه نشود مگر در مواردی که با رعایت تشریفات قانونی الزامی است.

 

XI. رأی 

 

A. " رئیس کالج یا معاون ارشد بایستی پیرو تبصرهB زیر، با در نظر گرفتن حق استیناف مدعی و/یا "

ها قربانی موردادعا و مدعی علیه، این رأی کتبی را با پست معمولی یا پست سفارشی، دو قبضه، به آن

، بخش 5باید در مواردی که با توجه به فصل  مشارکتارسال کند.  مدیر دفتر تنوع، برابری و 

نسخه از رأی کتبی را به دفتر رئیس دانشگاه ایالتی بر  الزامی هستند، مسئولیت ارسال یک 59336

 عهده بگیرد.

 

B. های تبعیض نامشروع و موارد آزار و اذیت غیرقانونی )غیرجنسی(، طبق فصل رأی کتبی:  در پرونده

( روز از آغاز تحقیق صادر شود.  در 90، بایستی رأی کتبی ظرف نود )59336بخش  5

یت جنسی و سوء رفتارهای جنسی است، ازجمله موارد مشترک، طبق هایی که شامل آزار و اذپرونده

، رأی کتبی بایستی ظرف شصت 1972اصالحات آموزشی مصوب سال  IXالزامات مندرج در باب 

 ها، رأی کتبی بایستی شامل موارد ذیل باشد:( روز صادر شود.  در تمامی انواع پرونده60)

 

کند که تبعیض اینکه آیا برتری شواهد ثابت می تصمیم رئیس کالج یا معاون ارشد مبنی بر .1

نامشروع، اذیت و آزار غیرقانونی و/یا سوء رفتار جنسی، در رابطه با هر یک از اتهامات 

 ذکرشده در شکایت اتفاق افتاده است یا خیر؛

 

تصمیم پیشنهادی در قبال شکایت و اقدامی که باید برای جلوگیری از اتفاقات مشابه در آینده  .2

 ذ شود؛ واتخا

 

 بیانیه زیر: .3

 

های سوء رفتار جنسی لطفاً توجه داشته باشید که مدعی و/یا قربانی موردادعا، و در پرونده»

نیز مدعی علیه/مجرم مورد ادعا از این حق برخوردارند که با ارسال استیناف کتبی به دفتر 

استیناف خود را نسبت به ( روز از تاریخ این ابالغیه 15رئیس دانشگاه حوزه ظرف پانزده )

تصمیم به حضور هیئت امنا ارائه کنند.  هیئت امنا ممکن است این موضوع را بررسی کند و 

( روز پس از دریافت درخواست استیناف اقدام نماید.  اگر پس از سپری 45ظرف چهل و پنج )
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ورت این ( روز هیچ اقدامی از سوی هیئت امنا انجام نشود، در این ص45شدن چهل و پنج )

 عنوان رأی نهایی حوزه تلقی خواهد شد.رأی به

 

در مواردی که ناشی از استخدام یا به آن مربوط باشد، رأی کتبی همچنین شامل بیانیه ذیل  .4

های سوء لطفاً توجه داشته باشید که مدعی و/یا قربانی موردادعا، و در پرونده»خواهد بود:  

( روز 30ز این حق برخوردارند که ظرف سی )رفتار جنسی مدعی علیه/مجرم موردادعا ا

( روزه، 45ای چهل و پنج )پس از صدور رأی حوزه توسط هیئت امنا، یا بعد از گذشت دوره

 «. حسب اینکه کدام یک از این دو زودتر حادث شود، نسبت به ارائه استیناف کتبی اقدام نمایند

 

ربوط به تبعیض نامشروع بر اساس این بیانیه نباید برای هر موضوعی که شامل اتهامات م

بارداری، وضعیت تأهل، وضعیت رزمندگی، یا شرایط پزشکی مرتبط با سرطان یک کارمند 

، در این موضوعات هیچ حقی را برای 5باشد قید شود زیرا قوانین آموزشی کالیفرنیا، فصل 

 ارائه استیناف بردن به حضور رئیس دانشگاه ایالتی متصور نیست.

 

C. های کارمند ارسال شود باید های رأی کتبی که این اتهام/اتهامات را وارد بداند و به طرفکلیه نامه

 شامل بیانیه ذیل نیز باشد:

 

از آیین دادرسی حوزه برای شکایات مربوط به تبعیض نامشروع، اذیت و آزار  11Cمطابق بند »

ک پاکت ممهور در پرونده غیرقانونی، و سوء رفتار جنسی، یک نسخه از این رأی کتبی باید در ی

پرسنلی شما قرار داده شود.  شما از این حق برخوردار هستید که پاسخی برای این رأی ارائه نمایید، 

 «.که این پاسخ نیز در پرونده پرسنلی شما قرار داده خواهد شد

 

D. که دانشجویان های مدعی علیه های رأی کتبی که این اتهام/اتهامات را وارد بداند و به طرفکلیه نامه

 هستند ارسال شود باید شامل بیانیه ذیل نیز باشد:

 

از آیین دادرسی حوزه برای شکایات مربوط به تبعیض نامشروع، اذیت و آزار  11Dمطابق بند »

شده شما باید با یکی از موارد زیر حسب تناسب غیرقانونی، و سوء رفتار جنسی، رونوشت استنساخ

، «اقدام انضباطی موضوع استیناف»، «محرومیت انضباطی»، «نضباطیاخراج ا»نویسی شود: حاشیه

 «.صرف نظر از حل و فصل اختالف در دست اقدام»یا 

 

E.  اگر شکایت یا نقض موردادعا رئیس دانشگاه را در موضوع دخیل بداند، و ناشی از استخدام یا مربوط

فوق، و بیانیه ذیل  XI.B.2و  XI.B.1به آن نباشد، در این صورت گزارش بایستی حاوی بندهای 

 باشد:



 

C-14 41از  38 صفحه 

 

های سوء رفتار جنسی مدعی علیه نیز از این حق مدعی و/یا قربانی موردادعا، و در پرونده»

برخوردار هستند که استیناف کتبی خود را نسبت به این رأی به دفتر رئیس دانشگاه ایالتی 

 «.ن رأی ارائه نمایند( روز از تاریخ صدور ای30ای کالیفرنیا ظرف سی )های منطقهکالج

 

، این بیانیه نباید قید شود، و در هر موردی که شامل اتهامات 5پیرو قوانین آموزشی کالیفرنیا، فصل 

تبعیض نامشروع بر اساس بارداری، وضعیت تأهل، وضعیت رزمندگی، یا شرایط پزشکی مرتبط با 

رئیس دانشگاه ایالتی وجود داشته  سرطان یک کارمند باشد، هیچ حقی نباید برای درخواست استیناف به

 باشد.

 

F. ای از رأی کتبی که این اتهام/اتهامات را تأیید کند بایستی در داخل یک پاکت ممهور در پرونده نسخه

عنوان مدعی و/یا قربانی موردادعا و مدعی علیه درگیر در پرونده قرار پرسنلی هر کارمندی که به

رخوردار است که پاسخی برای این رأی کتبی ارائه نمایید، که داده شود.  کارمند مذکور از این حق ب

 «. این پاسخ نیز در پرونده پرسنلی کارمند قرار داده خواهد شد

 

G. « مطابق بندXI.D  از آیین دادرسی حوزه برای شکایات مربوط به تبعیض نامشروع، اذیت و آزار

مدعی علیه که مسئول نقض شده دانشجوی غیرقانونی، و سوء رفتار جنسی، رونوشت استنساخ

، «اخراج انضباطی»نویسی شود: موردادعا است باید با یکی از موارد زیر حسب تناسب حاشیه

صرف نظر از حل و فصل »، یا «اقدام انضباطی موضوع استیناف»، «محرومیت انضباطی»

 «.اختالف در دست اقدام

 

XII. اقدام انضباطی 

 

A.  انضباطی، در صورت وجود، باید طبق حقوق مربوط به تشریفات رعایت تشریفات قانونی:  اقدامات

صحیح قانونی مدعی علیه/مجرم موردادعا، طبق تعریف قانون، قوانین هیئت امنا، کمیسیون کارگزینی، 

آیین دادرسی و سیاست انضباطی دانشجو، و/یا پیمان توافق دسته جمعی قابل اجرا یا یادداشت تفاهم 

 پیگیری شود.

 

B. می مبنی بر انجام اقدامی انضباطی اتخاذ شود، رئیس کالج، یا در مرکز خدمات آموزشی، وقتی تصمی

( روز کاری از تاریخ صدور رأی 10معاون ارشد یا رئیس دانشگاه، یا نماینده وی، بایستی ظرف ده )

آغاز زودی پس از عملی شدن آن، رویه انضباطی قابل اجرا را کتبی، یا با ارائه دلیل محکمه پسند، به

 کند.
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ها درگیر در موضوع )مدعی علیه و ، همه طرف(IXهای مربوط به سوء رفتار جنسی )باب در پرونده

ها را در همان زمان طبق همه مراحل رویه انضباطی مدعی و/یا قربانی موردادعا( باید همان ابالغیه

باشند که به کارشان رسیدگی  طور یکسان از این حق برخوردارها باید بهدریافت نمایند.  همه این طرف

شود و به یک وکیل مدافع دسترسی داشته باشند، و بایستی در خصوص نتیجه اقدامات انضباطی ابالغیه 

ای حریم های قانونی و حوزهمشابهی را نیز دریافت نمایند، مشروط بر اینکه در چارچوب محدودیت

اقدام انضباطی مطلع باشند، و در این ها بایستی از روند انجام خصوصی طرفین باشد.  همه طرف

های شخصی که هدف موارد نقض قرار گرفته است جزئیات کافی و راستا باید برای رفع نگرانی

ای حریم خصوصی های قانونی و حوزهای ارائه شود، مشروط بر اینکه در چارچوب محدودیتویژه

 طرفین باشد.

 

یا سرپرست باید اساس تنبیه باشد، و حتی به اخراج  عدم رسیدگی سریع به اقدام انضباطی توسط ناظر

موقع به رئیس صورت منظم و بهمنجر شود.  ناظر یا سرپرست باید وضعیت رویه انضباطی را به

کالج، یا در مرکز خدمات آموزشی به معاون ارشد یا رئیس دانشگاه گزارش دهند.  یک نسخه از این 

 ارسال شود. مشارکتو دفتر تنوع، برابری و  IXگزارش نیز باید به مسئول هماهنگی باب 

 

C. اقدامات انضباطی، در صورت وجود، باید طبق حقوق مربوط به تشریفات صحیح قانونی  .کارمندان

مدعی علیه، طبق تعریف قانون، قوانین هیئت امنا، کمیسیون کارگزینی، و/یا پیمان توافق دسته جمعی 

.  اقدام انضباطی علیه کارمندان بایستی شامل هشدارهای قابل اجرا یا یادداشت تفاهم پیگیری شود

های توبیخ، ابالغیه خدمات ضعیف، محرومیت، تنزل رتبه یا اخراج است و محدودیتی در کالمی، نامه

 این موارد وجود ندارد.

 

D.  .ا اقدامات انضباطی علیه یک دانشجو باید طبق قوانین آموزشی کالیفرنیا و قوانین هیئت امندانشجویان

، ممکن IXاز فصل  XIموجب ماده اقدامات انضباطی به  ( پیگیری شود.IXاز فصل  XI)یعنی، ماده 

 است شامل هشدار، کارآموزی، محرومیت یا اخراج باشد اما فقط به این موارد محدود نیست.

 

E. ش ای از گزارحقوق مربوط به تشریفات صحیح قانونی مدعی علیه عموماً مستلزم این است که خالصه

مأمور تحقیقات در زمان ابالغ اتهامات به مدعی علیه در تأیید عدم پرداخت احتمالی یا اخراج ایجاد 

های دانشجو، آدرس و شماره تلفن شاهدین، ممکن است ها مثالً پروندهشود.  اگرچه، برخی از قسمت

 منظور حفظ منافع حریم خصوصی مسدود شوند.به

 

F. یا معاون ارشد تعیین کرده باشند که دلیل احتمالی مبنی بر اثبات  در تمامی موارد، وقتی رئیس کالج

منظور ثبت سوابق به های سوء رفتار جنسی وجود دارند، در این صورت این موضوع باید بهیافته

 در کالج یا مرکز خدمات آموزشی گزارش شود.  IXمسئول هماهنگی باب 
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XIII. استیناف 

 

A. های تبعیض نامشروع و اذیت و مدعی و/یا قربانی موردادعا در پرونده درخواست استیناف ارائه شده توسط

 صورت زیر مورد رسیدگی قرار گیرد:های سوء رفتار جنسی( بایستی بهآزار جنسی )نه در پرونده

 

داند، در شکایاتی که هر شخص دیگری غیر از رئیس دانشگاه را در موضوع دخیل می .1

از رأی کتبی صادرشده ناراضی باشد، در این صورت  چنانچه مدعی و/یا قربانی موردادعا

( روز پس از تاریخ ابطال تمبر بر روی رأی کتبی یک درخواست 15وی باید ظرف پانزده )

استیناف مکتوب به هیئت امنا ارسال کند.  این درخواست استیناف باید با تمامی جزئیات اساس 

 خواهی و استیناف را بیان نماید.فرجام

 

داند، رأی کتبی صادرشده توسط هیئت شکایاتی که رئیس دانشگاه را در موضوع دخیل میدر  .2

 منزله رأی نهایی حوزه باشد.امنا باید به

 

B. های تبعیض نامشروع و اذیت و آزار جنسی شده توسط مدعی علیه در پروندهدرخواست استیناف ارائه

 یر مورد رسیدگی قرار گیرد:صورت زهای سوء رفتار جنسی( بایستی به)نه در پرونده

 

درخواست استیناف نسبت به رأی کتبی باید با اعتراض کردن به نحوه اجرای رویه انضباطی  .1

 توسط مجرم موردادعا ارائه شود.

 

C. های سوء رفتار جنسی:درخواست استیناف در پرونده 

 

ناراضی باشد، های درگیر در پرونده سوء رفتار جنسی از رأی کتبی که هر یک از طرفدرصورتی

( روز پس از تاریخ ابطال تمبر بر روی رأی کتبی درخواست استیناف 15تواند ظرف پانزده )وی می

صورت مکتوب به هیئت امنا ارائه نماید.  این درخواست استیناف باید با تمامی جزئیات خود را به

خواست استیناف، دبیر خواهی و استیناف را بیان نماید.  بالفاصله پس از دریافت دراساس فرجام

را از این  IXیا مسئول هماهنگی باب  مشارکتاجرایی هیئت امنا بایستی مدیر دفتر تنوع، برابری و 

موضوع مطلع سازد.  شخص که از ارائه درخواست استیناف مطلع شد بایستی مراتب را سریعاً به 

بنی بر مشارکت در روند طرف)های( دیگر استیناف ابالغ نماید و همچنین آنها را از حق خود م

 استیناف آگاه سازد. 
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شود باید بیانگر این موضوع دهنده ارسال میهای( مقابل طرف استینافای که به طرف )طرفابالغیه

ها قرار که بتوانند شده و بایستی این فرصت را در اختیار آنباشند که یک درخواست استیناف ارائه

خ ارسال ابالغیه در جلسه استماع حاضر شوند و خود را معرفی ( روز کاری از تاری15ظرف پانزده )

کنند، و/یا جوابیه کتبی خود را ارائه نمایند.  این درخواست استیناف اضافی در کنار درخواست استیناف 

 شود.شده در نظر گرفته میاولیه که توسط طرف دیگر ارائه

 

D. :اقدام اتخاذ شده توسط هیئت امنا 

 

در یک جلسه غیرعلنی درخواست استیناف کتبی، رأی کتبی، گزارش افسر تحقیقات و  رئیس دانشگاه باید

شکایت را به هیئت امنا ارائه نماید.  هیئت امنا ممکن است این رأی را بررسی کند و ظرف چهل و پنج 

( روز هیچ اقدامی از سوی هیئت امنا 45( روز اقدام نماید.  اگر پس از سپری شدن چهل و پنج )54)

 منزله رأی نهایی حوزه تلقی شود.جام نشود، در این صورت رأی کتبی باید بهان

 

XIV. اصالحات اضافی 

 

طور مستقل اقدامات قانونی مدنی، ازجمله قرار مدعی، و/یا قربانی موردادعا از این حق برخوردار است که به

شود.  فردی که این موارد محدود نمیمنع، دستورات محدودکننده یا دستورات دیگر را پیگیری کند اما تنها به 

( و DFEHتواند شکایتی را در اداره استخدام و مسکن عادالنه )معتقد است قربانی تبعیض نامشروع است می

توان در دفتر ( تنظیم کند.  شکایات مربوط به امور غیر شغلی را میEEOCهای شغلی برابر )کمیسیون فرصت

توان بدون ( مطرح کرد.  این شکایات را میOCRرش ایاالت متحده )حقوق مدنی، در وزارت آموزش و پرو

توجه به انتخاب خود شخص نسبت به استفاده از تشریفات داخلی حوزه برای تنظیم شکایت که در اینجا شرح داده 

ی شد پیگیری کرد.  هر کسی که معتقد است قربانی تبعیض نامشروع، اذیت و آزار غیرقانونی، یا سوء رفتار جنس

است، باید از این موضوع آگاهی داشته باشد که هم قانون ایالتی و هم قانون فدرال برای تنظیم شکایات زمان 

سررسید تعیین کرده است، و استفاده از تشریفات داخلی حوزه برای تنظیم شکایت این سررسیدها را به تعویق 

 نخواهد انداخت.

 


